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Uma declaração do diretor Walter Salles jogou luz numa prática comum às lentes da classe 
cinematográfica, mas ainda distante dos olhos da sociedade: a troca de patrocínio com 
renúncia fiscal pela inserção de publicidade nos filmes. Em outras palavras, o que está 
acontecendo é a venda de merchandising com dinheiro público. Apesar de a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) afirmar desconhecer a prática, importantes produtores do país garantem 
que isso ocorre com mais freqüência do que se imagina. E até mesmo a Petrobras, maior 
mecenas do cinema brasileiro, assume que fazia "sugestões" desse tipo nos primeiros anos da 
Retomada. 
 
— Não há problema em vender merchandising e patrocínio separadamente. Mas fazer a 
operação casada não pode. Quando o investidor patrocina um filme, ele já goza do benefício 
fiscal. Ele não pode, com isso, querer que apareça sua marca numa cena. Para fazer 
merchandising, tem que ser usado dinheiro próprio — afirma Luiz Fernando Noel, 
superintendente de fomento da Ancine. — Não é uma ilegalidade escrita na lei, mas pela 
própria natureza do benefício isso não pode acontecer. Nem mesmo em contratos, em 
sugestão ou em algum tipo de desconto. 
 
Neste momento, discute-se amplamente no Ministério da Cultura uma revisão das leis de 
incentivo, o que poderia incluir restrições mais específicas no seu uso. Enquanto as mudanças 
não vêm, o próprio secretário do Audiovisual, Silvio Da-Rin, afirma não saber se a venda 
casada de incentivo fiscal e merchandising se configuraria uma ilegalidade. Mas discorda de 
seu uso: 
 
— Eu desconheço esta prática, nunca usei em meus filmes e só poderia falar no assunto em 
tese. Mas acho que isso configuraria uma distorção da lei. Muitas vezes as coisas acabam se 
misturando e é preciso que os órgãos responsáveis regulamentem a matéria, criem instruções 
normativas para corrigir falhas — diz Da-Rin. 
 
"Todo mundo sabia dessa possibilidade" 
Toda a polêmica foi iniciada com uma reportagem sobre o sucesso da VideoFilmes, empresa 
montada pelos irmãos Walter e João Moreira Salles, publicada aqui mesmo, no Segundo 
Caderno do GLOBO, na última terça-feira. Nela, Walter Salles afirmou: "Filmes entupidos de 
merchandising não deveriam ter acesso às leis de incentivo. Não são cinema, são outra coisa". 
A declaração gerou uma reação de membros da indústria que, uníssonos, concordaram que 
Salles exagerou em condenar uma prática de arrecadação de recursos comum em todo o 
mundo — um exemplo de merchandising bem feito está na bola usada pelo personagem de 
Tom Hanks no filme "O náufrago". 
 
Mas a declaração escondia uma discussão comum nas rodas de produtores, apesar de muitos 
não gostarem de falar do assunto publicamente: até que ponto é correto trocar o incentivo 
fiscal por merchandising? 
 
— As leis de incentivo já permitem que seja dado ao patrocinador de contrapartida a inserção 
da sua logomarca institucional nos créditos finais e iniciais do filme e nos materiais 
promocionais. O que é um retorno bastante razoável. Mas não há o que discutir: fazer 
publicidade de produtos com o dinheiro público não é legal — afirma Vânia Catani, produtora 
de "A festa da menina morta", o filme de Matheus Nachtergaele exibido no Festival de Cannes. 
 
Está justamente na dificuldade em se definir se a prática é irregular ou não que paira a dúvida 
da classe. A produtora Walkíria Barbosa, diretora-executiva do Festival do Rio e uma das 
sócias da Total Entertainment — empresa que esteve por trás de filmes como "Avassaladoras", 
"Se eu fosse você" e "Sexo com amor?" —, afirma que, além de a prática ser legal, a indústria 
do cinema brasileiro depende dela. 
 



— Qual o crime que existe em você fazer um trabalho de marketing envolvendo as empresas 
que são seus patrocinadores? Quando foi criada a lei, todo mundo sabia dessa possibilidade. 
Se não houvesse essa combinação, a indústria do cinema iria acabar. As empresas estão muito 
mais interessadas no retorno do patrocínio de marketing do que no retorno do patrocínio fiscal 
— diz ela. — O que a Total faz é, dentro da lei, preparar um projeto de marketing para as 
empresas. O tipo de retorno que vamos dar para a empresa varia de filme para filme. Isso não 
é crime. É estratégia de marketing. 
 
Crime ou marketing, a associação de incentivo fiscal e merchandising já foi feita inclusive pela 
empresa considerada a grande mecenas do cinema brasileiro. Em nota, a Petrobras admite 
que "no início da Retomada, na década de 90, a Petrobras Distribuidora (BR) chegou a sugerir 
a possibilidade de aparecer a sua marca como contrapartida" ao patrocínio via incentivo fiscal. 
Mas garante que isso nunca foi uma exigência e que, atualmente, cabe à área de publicidade, 
e não de patrocínios, cuidar da inserção da marca num filme. 
 
O produtor Diler Trindade ("O cavaleiro Didi e a princesa Lili", "Maria — A mãe do filho de 
Deus" e "A máquina"), por sua vez, conta que nunca recebeu exigências de inserção de 
produtos em seus filmes em troca de verba de renúncia fiscal. Segundo ele, o valor mais alto 
que sua produtora já recebeu por um merchandising foi de R$ 400 mil, pela aparição da marca 
de um banco em "Trair e cocar é só começar" — valor que eqüivalia a 10% do orçamento. 
Diler revela, ainda, que já ofereceu merchandising com desconto caso a empresa comprasse 
uma cota de patrocínio incentivado. 
 
— Não se faz filme no Brasil só com merchandising. Ele pode cobrir até uns 30% de um filme, 
mas esse seria um caso exagerado. Sobre a ligação entre merchandising e patrocínio 
incentivado, a única coisa que já aconteceu co-migo foi eu mesmo ter feito uma composição, 
oferecendo uma cota de patrocínio ao mesmo tempo em que oferecia o merchandising com 
desconto, para o "O guerreiro Didi e a ninja Lili". Mas não fechei o negócio — conta Diler. — A 
maioria dos produtores de cinema no Brasil não dispõe de uma situação financeira confor-
tável, suficiente para dispensar cenas corn produtos para complementar o orçamento de seus 
filmes. E, quando não usam merchandising, é porque não conseguiram. 
 
O merchandising se tornou uma prática tão habitual no Brasil que o Festival do Rio oferece um 
prêmio anual para o filme que melhor inserir um produto em cena. Apesar de não existir uma 
tabela comum para todas as produtoras, o preço médio pago por uma empresa pela inserção 
de sua marca fica em torno de R$ 200 mil. Mesmo assim, diferentemente do que acredita 
Trindade, alguns produtores atuantes garantem que não usam merchandising em seus filmes. 
 
— Eu nunca aceitei isso nas minhas produções, mas sei que, hoje, o merchandising faz parte 
do cinema — opina Flávio Tambel-lini, produtor de "Mutum", "Pro dia nascer feliz" e "Cazuza". 
— Mas a ação de merchandising deve ser uma, e a ação da Lei do Audiovisual deve ser outra. 
Já vi casos de empresas exigindo o merchandising para patrocinar um filme com dinheiro 
incentivado. Isso deveria ser proibido pela própria lei. As duas coisas não podem estar ligadas. 
 
Walfer Salles alfineta o Festival do Rio 
A opinião de Tambellini é compartilhada por Sara Silveira, produtora de "Cinema, aspirina e 
urubus", "Falsa loura" e "Bicho de sete cabeças": 
 
— Sou produtora de filmes brasileiros que poderíamos designar como filmes autorais. E esses 
filmes autorais dificilmente têm o poder de atrair uma ação de merchandising. Mas posso 
compreender a ação desde que a marca não seja ostensiva e esteja, sim, dentro do contexto 
do filme e com dinheiro especialmente designado e em separado para isso, sem a utilização 
dos recursos públicos. Já o merchandising através das leis de incentivo não deve ser utilizado. 
 
Responsável por desencadear a polêmica, Walter Salles defende a importância do debate para 
o cinema brasileiro. E, ainda, bota lenha na fogueira ao alfinetar o Festival do Rio. 
 
— Num país onde os meios de financiamento para o cinema são tão escassos e onde filmes 
como "Madame Satã" ou "Cinema, aspirinas e urubus" demoram mais de sete anos para se 



viabilizarem, usar verbas incentivadas e, portanto, públicas para fazer propaganda de cerveja, 
automóveis, seguradoras ou companhias de telefonia celular, entre outros produtos, é no 
mínimo questionável. Em 22 anos de produtora, sempre recusamos essa prática, que vicia as 
possibilidades de captação. Chegaram até a criar o "Prêmio de Melhor Ação de Product 
Placement do Cinema Brasileiro" em um festival. Seria algo impensável ou risível no início da 
Retomada. Hoje, é um sinal dos tempos que estamos vivendo — diz.  
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun. 2008. Segundo Caderno, p.1. 

 


